
MANIFEST PACIFISTA DE L’INS VILANOVA DEL VALLÈS 

 

L’Institut de Vilanova del Vallès és l’expressió diària d’una comunitat humana. Com a tal, i 

molt especialment com a centre educatiu, tenim una responsabilitat específica a l’hora de 

defensar i transmetre una sèrie de valors que ens caracteritzen. Es tracta d’una tasca 

irrenunciable de compromís amb la societat i amb el nostre alumnat que ha de partir de les 

conviccions de la comunitat educativa. 

Aquests valors, expressats en diferents documents i iniciatives del centre, tenen com a 

corol·lari la concreció dels pilars de l’institut que trobem al Projecte Educatiu de Centre: 

“Aprendre a ser; aprendre a fer; aprendre a aprendre; aprendre a conviure”. I precisament 

en relació amb aquest últim pilar, som plenament conscients dels esforços realitzats durant 

anys per tal d’implementar una cultura del diàleg i la resolució pacífica de conflictes que han 

fructificat en programes com el de mediació. 

Per tot això, volem expressar la nostra voluntat d’adoptar la cultura de la pau com un dels 

eixos vertebradors del centre, tot guiant-nos per la proposta teòrica i pedagògica enunciada 

per l’anomenada Educació per la pau. 

Pensem en definitiva que, per coherència amb la pràctica educativa que realitzem i els 

valors que impulsem com a centre, hem d’aprofundir en aquest camí a través de les 

següents propostes: 

1. Celebració del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau (DENIP) el 30 de gener amb 

activitats específiques. 

2. Inclusió del DENIP en el Pla d’Acció Tutorial (PAT) de manera que formi part de 

la dinàmica habitual del centre any rere any. 

3. Aprofitar la celebració del DENIP 2020 per explicar què és i declarar l’INS 

Vilanova del Vallès com a centre noviolent, fet que implica la no col·laboració en 

activitats relacionades amb la violència i el militarisme o amb institucions que els 

promoguin. 

4. Demostrar una especial sensibilitat com a centre en tots aquells aspectes relacionats 

amb la denúncia de les guerres i la defensa dels drets humans, així com fer-la 

explícita a través d’activitats i campanyes de sensibilització com la recentment 

realitzada en contra de la violència de gènere, etc. 

5. Incorporar tots aquests aspectes al Projecte Educatiu de Centre (PEC). 

 

 

A Vilanova del Vallès, el 28 de gener de 2019 

 


